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Apie Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ (toliau – VJ) narių visuotinio susirinkimo posėdžio 
vietą ir laiką valdybos nariams buvo pranešta narių elektroniniu paštu. 

 
Susirinkime dalyvavo:  
VJ komandoras Linas Baublys, valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Artūras 

Ramanavičius, Vygantas Stankus ir VJ nariai, iš viso – 45 žmonės.   
Susirinkimo pirmininkas – VJ komandoras Linas Baublys.  
Susirinkimo sekretorė – Indrė Ramanavičienė.  
Susirinkimo balsų skaičiuotojas – Justas Vileita. Sekretorę ir balsų skaičiuotoją nariai 

balsuodami patvirtino bendru sutarimu.  
 
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkė patvirtinta balsuojant 

bendru narių sutarimu.   
DARBOTVARKĖ  
 

1. VJ iždininko ataskaita  
2. VJ 2020 m. ir 2021 m. metinės įskaitos nugalėtojų apdovanojimas.   
3. VJ komandoro ataskaita.  
4. VJ revizijos komisijos ataskaita.  
5. VJ finansinių ataskaitų tvirtinimas. 
6. 2022 m. VJ organizuojamų buriavimo varžybų kalendoriaus aptarimas. 
7. Kiti klausimai.  

 
SVARSTYTA IR NUTARTA: 
 

1. VJ iždininko ataskaita  
Kęstutis Jurevičius susirinkimo dalyviams pristatė VJ finansinę situaciją (neskelbiamas 
priedas pridedamas).  

2. VJ metinės įskaitos nugalėtojų apdovanojimas  
Linas Baublys apdovanojo VJ metinės įskaitos nugalėtojus už 2020 m. ir 2021 m.  
2020 m. pirmąją vietą metinėje įskaitoje iškovojusios jachtos „Vasara“ (kap. Romualdas 
Janušauskas) įgulą, ir 2021 m. pirmąją vietą užėmusios jachtos „Belone“ (kap. Tomas 
Niparas) įgulą.  
 
Jis taip pat informavo kad 2020 m. VJ metinėje įskaitoje pirmąsias 6 vietas užėmė:    
I vieta – jachta „Vasara“;  
II vieta – jachta „Belone“;  
III vieta – jachta „Karma“;  
IV vieta – jachta „Muzika“;  
V vieta – jachta „White While“; 
VI vieta – jachta „Time Out“.   
 
2021 m. VJ metinėje įskaitoje pirmąsias 6 vietas užėmė:    
I vieta – jachta „Belone“;  
II vieta – jachta „Vasara“;  
III vieta – jachta „Time Out“;  
IV vieta – jachta „Muzika“;  
V vieta – jachta „Kometa“; 
VI vieta – jachta „Joga“.   
 
 



3. VJ komandoro ataskaita   
Linas Baublys savo ataskaitoje informavo, kad šiuo metu VJ yra, ko gero, gausiausias ir 
daugiausiai narių turintis Lietuvos jachtklubas. Per pastaruosius metus jachtklubo narių 
skaičius svyravo nuo 62 iki 83. 2019 metais VJ nariais buvo 65 asmenys, 2020 metais – 76 
nariai, 2021 m. narių skaičius išaugo iki 83.  
2020 metais buvo organizuotos buriavimo regatos kreiserinėms jachtoms Trakuose Galvės ir 
Skaisčio ežerų akvatorijose. Dėl Lietuvos vyriausybės paskelbto karantino, 2020 metais 
regatos vyko tik nuo karantino pabaigos, nuo birželio mėnesio. 
Iš viso 2020 metais organizuota dešimt regatų Trakuose.  Bendras dalyvavusių regatose jachtų 
skaičius 39 jachtos, kiekvienoje regatoje dalyvavo nuo 6 iki 19 jachtų. Ir nuo 60 iki 96 
dalyvių.  
VJ komandoras taip pat pristatė VJ metinę finansinę ataskaitą už 2020 m. (neskelbiamas 
priedas pridedamas).  
 

4. VJ revizijos komisijos ataskaita  
VJ revizijos komisijos pirmininkas Aleksandr Tomaševskij konstatavo, kad 2020 m. VJ 
finansinės ataskaitos yra sudarytos vadovaujantis apskaitų sudaryto standartais ir taisyklėmis, 
pažeidimų nenustatyta ir pasiūlė VJ nariams jas patvirtinti.  
 

5. VJ finansinių ataskaitų tvirtinimas  
VJ nariai balsuodami patvirtino VJ finansines ataskaitas bendru sutarimu. 

 
6. 2022 m. VJ organizuojamų buriavimo varžybų kalendoriaus aptarimas  

Linas Baublys susirinkimo dalyviams buvo pranešė, kad 2022 m. VJ regatų tvarkaraštis yra 
paskelbtas VJ interneto tinklapyje (2022 m. regatų tvarkaraščio šiuo metu nėra nei VJ 
tinklapyje, nei Regatos.lt – Indrės past.). Jachtų grupės ir matavimų sistema išliks ta pati. Dėl 
konkrečių regatų koeficientų VJ valdyba svarstys atskirai kitų metų susirinkimų metu.  
 

7. Kiti klausimai  
VJ valdybos narių teikimu VJ garbės ženklu už ilgametę narystę Vilniaus jachtklube ir svarų 
indėlį populiarinant buriavimo sportą Vilniaus krašte ir Lietuvoje apdovanotas VJ 
komandoras Linas Baublys.  
 

 
 

Vilniaus jachtklubo komandoras                       Linas Baublys   
 
 
 
Susirinkimo sekretorė                Indrė Ramanavičienė 
  

  
  


